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1. Zer da aztarna ekologikoa?

AZTARNA EKOLOGIKOA

Aztarna ekologikoa da, gure kontsumo maila mantentzeko eta sortzen ditugun hondakinak 
desagertarazteko, erabiltzen dugun planetaren azalera. Zarauztar bakoitzaren aztarna 
ekologikoa 4,3 hektarearen baliokidea da, gutxi gora behera, 4 futbol zelaikoa. Munduko 
biztanle guztiak Zarauzkoak bezala biziko balira, guztion kontsumo maila mantentzeko 
2,5 planeta beharko lirateke.

IZAKI BIZIDUN GUZTIOK UZTEN DUGU GURE AZTARNA
Izaki bizidun guztiok natur baliabideen menpe gaude eta, ondorioz, Izadian aztarna ekologiko 
edo eragin bat sortzen dugu. Planetak onar dezake eragin hau muga jakin bateraino baina, muga 
hori gainditzen ari ote gara? Zarauztarrok eragiten dugun ingurugiro eragina neurtzen ikasi 
nahi dugu, gure bizimodua planetak natur baliabideak eskaintzeko duen gaitasuna gainditzen 
ari ote den jakiteko.

ZENBAT LEKU BETETZEN DUGU ZARAUZTARROK
Zarauztar bakoitzaren kontsumoa hornitu eta haren hondakinak bereganatzeko 4,3 hektarea duen 
azalera emankorra beharrezkoa da. Ondorioz, biztanle guztien bizimodua aurrera eramateko 
Zarauzko udalerriarena baino azalera handiagoa behar da. Azalera hori da aztarna ekologikoa, 
eta honen menpe gaude zarauztar guztiak. Munduko hiriek planetaren azaleraren %2a hartzen 
dute, eta bertan biztanleriaren %50a bizi da. 2030. urtean, %60a izatea aurreikusten da*. Hala 
ere, horrek ez du esan nahi mendi eremua uzten ari garenik, baso, zelai, soro eta bestelako 
natur sistemen iraupenaren menpe bizi baikara.

*Îturria: Nazio Batuak
http://www.un.org/es/sustainablefuture/cities.shtml
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LURRA PLANETAN BIZITZEKO ERREZETA
Lurra planetan bizitzeko errezetak sei osagai ezberdin bateratzean datza. Osagai hauek gure 
bizimodua aurrera eramateko baliabideak ematen dizkiguten sei azalera motak dira. Denok 
behar dugu tarta honen puska bat. Aztarna ekologikoaren azterketak esango digu bakoitza 
dagokion zatia jaten ari den.

Laborantza

Zekaleak, tuberkuluak, lekaleak, barazkiak, frutak, bazka, landare olioak, kautxua, kotoia 
eta abar eskuratu ahal izateko beharrezko azalera. Bertakoak, sasoikoak eta nekazaritza 
ekologikotik sortuak diren gaien aztarna ekologikoa kanpotik datozenen, sasoiz kanpo 
kontsumitzen direnen eta nekazaritza intentsiboaz sortuak direnena baino txikiagoa 
izango da.

Larrea

Esnea, okela, larrua, artilea eta abarrak eskaintzen dizkiguten behiak, ardiak eta ahuntzak 
elikatzeko beharrezko azalera. Arrautzak, txerrikia edo oilasko-haragiaren moduko gaien 
aztarna ekologikoa animalia hauek elikatzeko beharrezko bazkaren arabera zenbatzen da 
eta, ondorioz, laborantza azalera gisa hartzen da.

Itsasoa

Arraina eta itsaskiak lortzeko beharrezko azalera. Azalera bakar batek bi funtzio biologiko 
bete ditzake eta, kasu honetan, ozeanoen azalerak CO2 bereganatzeko gaitasuna ere 
badu. Aztarna ekologikoaren azterketak ozeanoaren azalerak CO2 bereganatzeko duen 
gaitasuna kontuan hartzen du, azalera beraren zenbaketa bikoitza ekiditeko.

Basoa

Papera eta egurraz hornitzeko beharrezko azalera. Paper birziklatuaren erabilerak, 
basozaintza jasangarritik datozen paperezko eta egurrezko gaien (FSC zigiluak bermatuak) 
kontsumoak eta, batez ere, natur baliabideen erabilera zentzuzkoak Naturan dugun 
eraginaren murrizketa dakarte.

Eraikitako azalera

Etxebizitzak, errepideak eta azpiegiturak eraikitzeko egokitutako azalera. Orokorrean, giza 
asentamenduak lur emankorretan ematen dira, ur edangarriaren hornikuntzetatik gertu. 
Oinez mugi gaitezkeen hirien diseinuak, gure eguneroko beharrak betetzeko aukera 
ematen duten auzoekin, eta zoruaren erabilera zentzuzkoarekin, Naturan dugun inpaktua 
murrizten lagunduko digu.



5

CO2 bereganatzeko azalera

Gure energia kontsumoak eragindako CO2 isurkinak bereganatzeko azalera. Energiaren 
aztarna ekologikoa CO2 isurkinak bereganatzeko beharrezkoa den baso azalera gisa 
kalkulatzen da, ozeanoek xurgatutako zatia kenduta, eta lau energia kategori biltzen ditu: 
erregai fosilak, nuklearra, berriztagarriak eta hidraulikoa.

Erregai fosilen (solidoak, likidoak, gasak) kontsumoari dagokion aztarna ekologikoa, 
ondoriozko CO2 isurkinak bereganatzeko beharrezkoa den baso azalera gisa kalkulatzen 
da, ozeanoek xurgatutako zatia kenduta.

Energia nuklearra energiaren aztarna ekologikoaren barruan sartzen da eta erregai 
fosil gisa zenbatzen, energia nuklearrak CO2 isurkinak eragiten ez dituen arren. Energia 
nuklearra aldera batera uzteak lortutako emaitza nabarmen gutxituko luke eta, estrapolazio 
honen bitartez, energia nuklearraren eragina gutxiesten ari gara.

Energia berriztagarriei lotutako aztarna ekologia zero da, ez baitute CO2 isurkinik eragiten. 
Energia hidraulikoaren kontsumoari dagokion aztarna ekologikoa zentral hidraulikoek 
hartzen duten azalerarekin lotua dago.

Aztarna ekologikoa inportazio garbian sartutako energia-jarioa kontutan hartuz 
doitzea behar-beharrezkoa da. A herrialde batean ekoiztutako eta B herrialde batean 
kontsumitutako kontsumo-ondasuna ekoizteko kontsumitutako energia, A herrialdearen 
aztarna ekologikotik kendu eta B herrialdearenean gehitu behar dela esan nahi du horrek.
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2. Zertarako kalkulatu dugu?

Gure erronka planetak natur baliabideak eskaintzeko duen gaitasuna arriskuan ipini gabe 
gure bizi-kalitatea hobetzea da. Gizakiok betetzen dugun azalerak (aztarna ekologikoa) 
planetak eskaintzen digun azalera erabilgarria (planetaren karga gaitasuna) gainditzen 
ez badu lortuko da hau.

GURE ERRONKA... GARAPEN IRAUNKORRAREN ERRONKA
Nahiz eta planetaren karga gaitasuna mugagabea dela pentsatzeko joera izan, gizakiok erabili 
dezakegun azalera mugatua da. Gure erronka planetak natur baliabideak eskaintzeko duen 
gaitasuna arriskuan ipini gabe gure bizi-kalitatea hobetzea da. Gizakiok betetzen dugun 
azalerak (aztarna ekologikoa) planetak eskaintzen digun azalera erabilgarria (planetaren karga 
gaitasuna) gainditzen ez badu lortuko da hau. 

Natur sistemen orekan egungo garapen kontzeptuak eragiten dituen mehatxuak kontutan 
hartuta, “garapen jasangarria” esamoldea zabaldu da. Esamolde hau gure eguneroko hiztegian 
sartu da, baina herritarren gehiengoarentzat ideia abstraktua izaten jarraitzen du. Garapen 
jasangarria, egungo belaunaldien beharrak etorkizuneko belaunaldiek eurenak asetzeko izango 
duten ahalmena arriskuan ipini gabe asetzen dituen hura da, edo bestela esanda, “ogia gaurko, 
eta ogia biharko” defendatzen duena.

Aurreratzeak joan nahi duzun lekura hurbiltzea esan nahi du. Baina, norabide okerra hartzen 
baduzu aurrera jarraitzeak zure helburutik urrundu baino ez zaitu egingo. Kasu horretan, atzera 
egin eta norabide zuzenean ipintzen den lehenengoa izango da gehien aurreratzen duena”

ZENBAT JAN DEZAKEGU?
Planetaren azalera mugatua denez, eskaintzen dizkigu baliabideak eta bereganatu ditzakeen 
hondakinak ere mugatuak dira. Planetaren azalera biologikoki emankorra (12.000 milioi 
hektarea) eta biztanle kopurua (7.000 milioi) ezagututa, norbanako bakoitzak erabil dezakeen 
azalera jakin dezakegu. Modu honetan, azalera “eskaintza”  zehazten dugu. Planetaren karga 
gaitasuna biztanle bakoitzak erabil dezakeen azalera da. Baliabideen banaketa bidezko 
batetik abiatuz, norbanako bakoitzak 1,7 hektarea ditu bere bizimodua mantentzeko. Planetak 
baliabide naturalak berritzeko duen gaitasuna mugatua da. Gaitasun hori ez dugula galduko ez 
murriztuko aintzat hartuz, Lurrak janaria, lehengaiak eta energia eskaintzen jarraituko du izaki 
bizidun guztion probetxurako.

*Îturria: Global Footprint Network
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/
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NIREA NIRETZAT, ETA GAINONTZEKOENA?
Aztarna ekologikoa mundu mailako desorekak neurtzeko tresna eraginkorra da. Hortaz, 
dagokiona baino gehiago kontsumitzen duen pertsona bakoitzeko, dagokiona baino gutxiago 
kontsumitzeko prest dauden hainbat pertsona aurkitu behar dira… Hona hemen munduko 10 
aztarna ekologiko altuenak eta baxuenak dituzten herrialdeak:
 

Herrialde hauek oinarri bezala hartuta… munduko 10 altuenek hartzen duten azalera 10 
baxuenek erabiltzen duten azalera baino 8 aldiz handiagoa da.
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3. Nola neurtu dugu gure aztarna ekologikoa?

Adibidez, gure tomate kontsumoa (kilogramo/biztanle) eta tomatearen laborantzaren 
etekinak (kilogramo/hektarea) ezagututa, urtean kontsumitutako tomate guztiak produzitu 
ahal izateko beharrezkoa den laborantza azalera (hektarea/biztanle) jakin dezakegu.

METODOLOGIA
Aztarna ekologikoaren neurketa bi hipotesitan oinarritzen da:

1. Populazio batek kontsumitzen dituen baliabide eta sortzen dituen hondakin gehienak 
zenbatu ditzakegu.

2. Kontsumoak hauek sortzeko beharrezkoak izan diren azaleratan bihur ditzakegu, 
laborantza, larre, baso eta abarren etekinaren eragileen bitartez. Adibidez, gure tomate 
kontsumoa (kilogramo/biztanle) eta tomatearen laborantzaren etekinak (kilogramo/
hektarea) ezagututa, urtean kontsumitutako tomate guztiak produzitu ahal izateko 
beharrezkoa den laborantza azalera (hektarea/biztanle) jakin dezakegu. Norbanako 
bakoitzaren aztarna ekologikoa 200 baliabide ezberdinetik gora batzearen emaitza 
da, Materiaren Balantzea eta Energiaren Balantzea tarteko. Aztarna ekologikoaren 
azterketak kontsumitzen ditugun baliabide guztiak eta sortzen ditugun hondakin 
guztiak kontutan hartzen ez dituenez, emaitza gizakiak Izadian duen eraginaren azpitik 
dago. Hala ere, emaitza kontuan hartzekoa da! 

NON DAGO ZARAUZTARREN AZTARNA EKOLOGIKOA?
Nazioarteko merkataritzari esker, munduko edozein alderditik datozen gaiak kontsumi 
ditzakegu. Costa Rican landatutako platano bat jaten badugu, adibidez, platano hori sortzeko 
Costa Rican beharrezkoa izan den azalera okupatzen ari gara. Horregatik, aztarna ekologikoa 
mundu guztian zehar banatua dagoen azalera eten eta sakabanatua da. Zarauztarren aztarna 
ekologikoa hainbat herrialde ezberdinetan banatzen da. Hain zuzen ere, inportatzen ditugun 
produktuak ekoizten diren herrialdetan.

METODOLOGIAREN EGILEAK
William Rees
Torontoko Unibertsitatean Populazioen Ekologian Doktoratua, “School of Community and 
Regional Planning” delakoaren zuzendaria da British Columbia Unibertsitatean, 1970etik. Rees 
irakaslearen jardun didaktiko eta ikertzaileak, mundu mailako ingurugiro joeren planeatze-
politiken eraginaren eta garapen jasangarria lortzeko beharrezkoak diren baldintza sozial, 
ekonomiko eta ekologikoen azterketan jartzen du bere arreta.
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Mathis Wackernagel
“Community and Regional Planning” delakoan Doktoratua British Columbia Unibertsitatean 
eta “Global Footprint Network” erakundearen zuzendaria, garapen jasangarrian nazioarteko 
aditutzat hartua dago. Europa, Amerika eta Australiako erakundeentzat jasangarritasun 
egitasmotan lan egin du eta bost kontinenteetako 100 unibertsitate baino gehiagotan eman 
ditu hitzaldiak. Oakland-en, Kalifornian, egoitza duen Redefining Progress GKEko Garapen 
Jasangarriko Sailaren zuzendaria izana, hogeitik gora artikulu akademikoren egile edo 
laguntzaile da eta baita zenbait argitalpenena ere, tartean “Our Ecological Footprint: Reducing 
Human Impact on the Earth” y “Sharing Nature´s Interest”.

Gehiago jakiteko:
Global Footprint Network
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/



10

4. Zarauztarron aztarna ekologikoa

Zarauztar bakoitzaren aztarna ekologikoa 4,3 hektarearen baliokidea da, gutxi gora 
behera, 4 futbol zelaikoa. Munduko biztanle guztiak Zarauzkoak bezala biziko balira, 
euren kontsumo maila hornitu ahal izateko 2,5 planeta beharko lirateke.

ZENBAT ARI GARA JATEN?
Ez dugu ahaztu behar aztarna ekologikoa gizakiok naturan dugun eraginaren azpi-estimazio 
bat dela, zenbait kutsatzaileren eragina, uraren kontsumoa eta eskura nahiko informazioa ez 
dugun beste zenbait alderdi ez baititu jasotzen. Funtzio ekologiko bat baino gehiago betetzen 
duen eremua birritan zenbatzea saihesten du metodologiak eta, zalantza kasuan, emaitza 
txikienera eramaten duen bidea hartzen du beti. 

Hala eta guztiz ere, Zarauzko biztanle estandarraren aztarna ekologikoa 4,3 hektarea orokorren 
baliokidea da, gutxi gorabehera, lau futbol zelai adina. Arestian aipatu dugunez, Zarautzen 
aztarna ekologikoak udalerriaren muga administratiboak gaindituko ditu, edozein hirik bere 
azalera baino askoz handiago den produkzio-eremua behar baitu elikagaiak, ura eta lehengaiak 
lortzeko eta bere hondakinez desegiteko.

BESTE BI PLANETA BEHAR DITUGU
Munduko biztanle guztiak Zarauzkoak bezala biziko balira, euren kontsumo maila hornitu ahal 
izateko 2,5 planeta beharko lirateke, eta hori azalera guztia giza kontsumorako erabilgarria 
dela aintzat hartuz. 

PLANETA BAKARRA DAUKAGUNEZ.
Planeta bakarra daukagunez 4,3 ha/cap aztarna duen zarauztar bakoitzeko, 0,4 ha/cap aztarna 
ekologikoarekin bizitzeko prest egongo diren bi pertsona aurkitu behar dira, hiruen artean, 
planetaren karga gaitasuna gaindi ez dezaten. Pertsona hauek Eritrea edo Timor moduko 
herrialdetan aurki ditzakegu. 

Iturria: 
Global Footprint Network
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/
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5. Gizakion aztarna ekologikoa

Gizateriaren batezbesteko aztarna ekologikoa, 2011ean, biztanleko 2,6 ha zen, planetaren 
karga ahalmena %54an gaindituz. Hortaz, munduko populazioak 1,5 planeta hartzen zituela 
esan dezakegu.

ZENBAT PLANETA BEHAR DITUGU?
Gizateriaren batezbesteko aztarna ekologikoa, 2011ean, biztanleko 2,6 ha zen, planetaren 
karga ahalmena %54an gaindituz. Hortaz, munduko populazioak 1,5 planeta hartzen zituela 
esan dezakegu.

Ondorioz, gizakiaren natura eskaerak planetaren karga ahalmena gainditzen duela baiezta 
dezakegu. Herrialde batzuen gehiegizko kontsumoa beste herrialde batzuen kontsumo 
eskasaren kontura mantentzen da. Baina, hala eta guztiz ere, sortzen edo berriztatzen direna 
baino azkarrago kontsumitzen ditu gizateriak baliabide naturalak.
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DUGUNA BAINO GEHIAGO KONTSUMITU AL DEZAKEGU?
Bai, gizakion aztarna ekologikoak planetaren karga gaitasuna gainditzen du, Naturaren mugak 
harresia bezain mugiezinak ez direlako. Itsasoak birsortu dezakeena baino gehiago arrantzatzea 
ahalbidetzen digu, eraberritu daitekeena baino egur gehiago mozten utziko digu basoak, eta 
atmosfera, xurgatu dezakeena baino gehiago kutsa dezakegu....

Lekuko administrazioek garapen jasangarrirako bidean abiatu dira Agenda 21 delakoaren 
bitartez eta, naturaren karga ahalmenari begirunea erakutsiz, herritarren bizi-kalitatean 
hobekuntzak lortzeko epe motzeko, ertaineko eta luzeko egitasmoak plazaratzen ari dira.  
Ekoizpen sistemaren barruan aldaketak sustatzea beharrezkoa da, ingurugiroarekin begirunez 
bizitzea, konplikatua eta aspergarria den zerbait izan ordez, gauzarik errazena eta ohikoena 
bihur dadin.

GUTXIAGOREKIN GEHIAGO EGIN... ETA AZTARNA EKOLOGIKOA MURRIZTU
Espazio-ontziaren ekonomiaz” eta “cowboyaren ekonomiaz” hausnartzera gonbidatzen 
zaituztegu. Azken honek, eskura dituen baliabideak erabiltzen ditu eta, agortu direnean, lurralde 
huts berriak bilatzen ditu. Espazio-ontziko biztanleak, ordea, ahal den neurrian baliabideen 
eskaera gutxitu behar dute, energia iturri berriztagarriak eduki, euren hondakinak birziklatu, 
etab. Aztarna ekologikoak astronautaren antzeko jarreretara hurbildu behar dugula ulertzen 
laguntzen digu, Lurra planeta bizi gaitezkeen leku bakarra dela jakinda!
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6. Eranskinak

INFORMAZIO KANPAINA

Panelak
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www.aztarnaekologikoa.eus

Zarauztar bakoitzaren aztarna ekologikoa 4,3 
hektarearen baliokidea da.

Munduko biztanle guztiak Zarauzkoak bezala biziko 
balira, euren kontsumo maila hornitu ahal izateko 2,5 
planeta beharko lirateke.

La huella ecológica de cada zarauztarra es equivalente a 4,3 
hectáreas, aproximadamente la superficie de cuatro campos 
de fútbol. 

Si todos los habitantes del planeta vivieran como los 
zarauztarras, serían necesarios 2,5 planetas para mantener 
su nivel de consumo.

Ingurumen saila

Bertako produktuen bi otarren 
zozketan parte hartu nahi 

baduzu, zure aztarna kalkulatu!

Si quieres participar en el sorteo 
de dos cestas con productos 
locales, ¡calcula tu huella!

aztarnaekologikoa.eus/zozketa aztarnaekologikoa.eus/sorteo



15

www.aztarnaekologikoa.eus

Zenbat lur behar dugu zarauztarrok gure bizimodua mantentzeko?

Urtebetean kontsumitzen ditugun patatak ekoizteko 111 futbol zelairen azalera 
duen lur eremua behar dugu. Zarauzko eraikitako azalera 150 hektareakoa 
denez, %74a patatak landatzeko erabili beharko genuke.

Elikadura           Alimentación

¿Cuánta tierra necesitamos los zarauztarras para sostener nuestro estilo de vida?

Para producir las patatas que consumimos en un años necesitamos una superficie 
equivalente a 111 campos de fútbol. La superficie construida de Zarautz es de 150 
hectáreas y necesitaríamos el 74% para abastecer nuestro consumo de patatas.

Ingurumen saila

Zer egin dezakegu gure aztarna murrizteko?
¿Qué podemos hacer para disminuir nuestra huella? 

Bertako eta garaiko 
elikagaiak kontsumitu!

¡Consume productos 
autóctonos y de 

temporada!

Jaten duzunaren erdia 
baino gehiago barazkia 

izan dadin, eta erdia baino 
gutxiago okela!

¡Que más de ¡Que más de la mitad de la 
comida que consumes sea 

verdura y menos de la 
mitad carne!

Monotoniarekin 
hautsi: janari 

ezberdinak probatu!
Rompe con la 

monotonía: ¡Prueba 
cosas diferentes!

Aurrez prestaturiko janaria 
saihestu: janaria prestatzeko, 

dastatzeko eta gozatzeko 
denbora hartu!

Evita la comida precocinada: 
¡Toma tiempo para preparar, 

probar y disfrutar de la comida!

Bertako produktuen bi otarren zozketan parte hartu 
nahi baduzu, zure aztarna kalkulatu!

Si quieres participar en el sorteo de dos cestas con 
productos locales, ¡calcula tu huella!

aztarnaekologikoa.eus/zozketa aztarnaekologikoa.eus/sorteo
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www.aztarnaekologikoa.eus

Zein zara, cowboy-a edo astronauta?

Espazio-oEspazio-ontziaren ekonomiaz eta cowboyaren ekonomiaz hausnartzera gonbidatzen 
zaituztegu. Azken honek, eskura dituen baliabideak erabiltzen ditu eta, agortu direnean, 
lurralde huts berriak bilatzen ditu. Espazio-ontziko biztanleak, ordea, ahal den neurrian 
baliabideen eskaera gutxitu behar dute, energia iturri berriztagarriak eduki, euren hondakinak 
birziklatu, etab. Aztarna ekologikoak astronautaren antzeko jarreretara hurbildu behar 
dugula ulertzen laguntzen digu, Lurra planeta bizi gaitezkeen leku bakarra dela jakinda!

Mugikortasuna           Movilidad

¿Eres un cowboy o un astronauta?

OsOs invitamos a reflexionar sobre la “economía de la nave espacial” y la “economía del cowboy”. 
Este último utiliza los recursos a los que tiene acceso y, cuando se han agotado, busca nuevos 
territorios libres. Los habitantes de la nave espacial, por el contrario, deben minimizar en lo 
posible la demanda de recursos, disponer de fuentes de energía renovables, reciclar sus residuos, 
etc. La huella ecológica nos ayuda a comprender que debemos acercarnos a posturas similares a 
las del astronauta, entendiendo que el planeta Tierra es el único sitio en el que podemos vivir!

Ingurumen saila

Zer egin dezakegu gure aztarna murrizteko?
¿Qué podemos hacer para disminuir nuestra huella? 

Bidai laburretan, oinez edo 
bizikletaz ibili!

En los desplazamientos 
cortos, ¡a pie o en 

bicicleta!

 Bidai ertain edo 
luzeetan garraio 

publikoaren erabilera 
indartu

En los desplazamientos 
largos utiliza el 

transporte público

Kotxea hartu 
behar izanez gero, 

betetzen saiatu!
Si utilizas el coche, 

¡intenta llenarlo!

Gidatzeko modu egokiak 
erregaiaren kontsumoa 

murrizten du
Una conducción adecuada 

contribuye a reducir el 
consumo de combustible

Bertako produktuen bi otarren zozketan parte hartu 
nahi baduzu, zure aztarna kalkulatu!

Si quieres participar en el sorteo de dos cestas con 
productos locales, ¡calcula tu huella!

aztarnaekologikoa.eus/zozketa aztarnaekologikoa.eus/sorteo
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Zenbat lur behar dugu zarauztarrok gure bizimodua mantentzeko?

Zarauzko eraikitako azalera 150 hektarea da, 35 zarauztarren egungo kontsumo 
maila asetzeko nahikoa. Gaur egun, 22.000 pertsonatik gora bizi gara herrian, eta 
eraikitako azalera baino 650 aldiz handiagoa den eremua erabiltzen ari gara… non 
baina? Kontsumitzen ditugun produktuak ekoiztu diren herrialdeetan!

Kontsumoa           Consumo

¿Cuánta tierra necesitamos los zarauztarras para sostener nuestro estilo de vida?

La superficie construida de Zarautz equivale a 150 hectáreas, suficiente para abastecer 
el actual nivel de consumo de 35 zarauztarras. Hoy en día más de 22.000 personas 
viven en Zarautz, y ocupan una superficie 650 veces mayor a la del municipio. 
¿Dónde? En todos los países que nos abastecen de los productos que consumimos.

Ingurumen saila

Zer egin dezakegu gure aztarna murrizteko?
¿Qué podemos hacer para disminuir nuestra huella? 

Erosi aurretik, zure 
beharrak aztertu

Antes de comprar algo, 
piensa si realmente lo 

necesitas

Arreta gehiago jarri edukian, 
ontzian baino

Pon más atención al contenido 
que al envase

Erabili eta bota 
egiten diren 

produktuak saihestu
Evita los productos de 

un sólo uso

Erosketak egiteko orduan, 
eraman zure poltsa!
Al hacer las compras, 
¡lleva tu propia bolsa!

Bertako produktuen bi otarren zozketan parte hartu 
nahi baduzu, zure aztarna kalkulatu!

Si quieres participar en el sorteo de dos cestas con 
productos locales, ¡calcula tu huella!

aztarnaekologikoa.eus/zozketa aztarnaekologikoa.eus/sorteo
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INFORMAZIO KANPAINA

Eskuorria
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